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ລດັ Wisconsin ແມ່ນຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານທີ່ ໃຫໂ້ອກາດເທົ່ າທຽມກນັ. ຈດົໝາຍນີປ້ະກອບມຂໍີມູ້ນທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່

ກບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານ. ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການເອກະສານນີໃ້ນຮູບແບບອື່ ນ ເນື່ ອງຈາກຄວາມພກິານ ຫຼ ືຖາ້ທ່ານ

ຕອ້ງການໃຫແ້ປ ຫຼ ືອະທບິາຍຈດົໝາຍນີເ້ປນັພາສາຂອງທ່ານເອງ, ກະລຸນາໂທຫາ                                       
. ການບໍລກິານເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນຟຣ.ີ 

 

 

 ຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍເງນິຊ່ວຍເຫຼອື Disaster FoodShare ຂອງທ່ານໄດຮ້ບັ ອະນຸມດັ ແລວ້. ທ່ານຈະໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອື Disaster FoodShare ໃນ

ໄວໆນີຢູ່້ໃນບດັ QUEST ຂອງທ່ານຈາໍນວນ $      

• ຖາ້ທ່ານບ່ໍເຄຍີມບີດັ QUEST ມາກ່ອນ, ບດັຈະຖກືສົ່ ງໃຫທ່້ານທາງໄປສະນ.ີ 

• ຖາ້ທ່ານມບີດັ QUEST ຢູ່ແລວ້, ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານຈະຖກືເພີ່ ມໃສ່ບດັນັນ້ ແລະ ມໃີຫໃ້ນມືຫ້ຼງັຈາກຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂອງທ່ານຖກືດໍາເນນີການ. 

• ຖາ້ທ່ານເຄຍີມບີດັ QUEST ມາກ່ອນ ແຕ່ບ່ໍມບີດັອກີແລວ້, ໃຫຕ້ດິຕໍ່ ຫາ QUEST Customer Service 877-415-5164 (ສຽງ) ຫຼ ື711 

(TTY) ເພື່ ອຮອ້ງຂໍເອາົບດັໃໝ່. 

• ຖາ້ບດັ QUEST ໃນບນັຊຂີອງທ່ານເສຍ ຫຼ ືຖກືລກັ, ທ່ານອາດຈະຈາໍເປນັຕອ້ງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ $2.70 ເພື່ ອປ່ຽນບດັໃໝ່. ຄ່າທໍານຽມຈະຖກືຕດັເອາົ

ຈາກເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ຂອງທ່ານ. 

 ຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍເງນິຊ່ວຍເຫຼອື Disaster FoodShare ຂອງທ່ານໄດຖ້ກື ປະຕເິສດ ແລວ້. 

 ຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍເງນິຊ່ວຍເຫຼອື Disaster FoodShare ໄດຖ້ກື ຍກົເລກີ ແລວ້ ເພາະວ່າທ່ານໄດຖ້ອນຄໍາຮອ້ງສະໝກັແລວ້. 

 ພວກເຮາົຍງັບ່ໍທນັເຮດັການຕດັສນິກ່ຽວກບັຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍເງນິຊ່ວຍເຫຼອື Disaster FoodShare ຂອງທ່ານເທື່ ອ ເພາະວ່າ       

ຄໍາອະທບິາຍການດໍາເນນີການ 
Instructions to Workers: Please include income and expenses used in the eligibility determination. 
      

ຖາ້ທ່ານບ່ໍເຫນັດນໍີາຄໍາຕດັສນິເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຮອ້ງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທິໍາໄດ.້ ກະລຸນາເບິ່ ງໜາ້ຕໍ່ ໄປສໍາລບັຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັການ

ໄຕ່ສວນຍຸຕທິາໍ. 

 

ຖາ້ທ່ານມຄໍີາຖາມຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕດິຕໍ່ : 
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ສດິທ ິແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທ່ານສໍາລບັ FOODSHARE 

ທ່ານມສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້ການເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຈາກອງົການນີກ່້ອນທີ່ ຈະມກີານດໍາເນນີການໃດໆເພື່ ອຢຸດເຊາົ ຫຼ ືຫຸຼດເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare 

ຂອງທ່ານລງົ. ສໍາລບັການດໍາເນນີການສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານຈະໄດຮ້ບັຈດົໝາຍແຈງ້ບອກຢ່າງໜອ້ຍ 10 ວນັກ່ອນຈະເຮດັການດໍາເນນີການນັນ້. 

ທ່ານສາມາດຮອ້ງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທໍິາສໍາລບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FOODSHARE ໄດ ້ຖາ້ທ່ານບ່ໍເຫນັດນໍີາການດໍາເນນີການໃດໆຂອງອງົການ. ທ່ານ

ສາມາດຮອ້ງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທໍິາເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຫຼ ືແບບຊອ້ງໜາ້ນໍາອງົການທີ່ ມຊີື່ ໜາ້ປກົຂອງແຈງ້ການນີໄ້ດ.້ ອງົການສາມາດຮບັເອາົຄໍາຮອ້ງ

ຂໍຂອງທ່ານແບບປາກເປົ່ າກໄໍດ.້ ນອກນັນ້ທ່ານຍງັສາມາດຮອ້ງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທໍິາໂດຍການຂຽນຫາ Department of Administration, Division 

of Hearings and Appeals, PO Box 7875, Madison, WI 53707-7875 ຫຼ ືໂດຍການໂທຫາ 608-266-7709. ຕາມທີ່ ກໍານດົໄວໂ້ດຍ Wis. 

Admin. Code § HA 3.03, ຄໍາຮອ້ງຂໍຂອງທ່ານຕອ້ງໄດຮ້ບັພາຍໃນ 90 ວນັນບັຈາກວນັທມີຜີນົບງັຄບັໃຊຂ້ອງອງົການສໍາລບັ FoodShare ຫຼ ືໃນ

ທຸກເວລາໃນຂະນທີ່ ທ່ານກໍາລງັໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ຢູ່, ຖາ້ທ່ານບ່ໍເຫນັດນໍີາຈາໍນວນເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານ. 

ໃນກລໍະນສ່ີວນໃຫຍ່, ຖາ້ Division of Hearings and Appeals ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທໍິາຂອງທ່ານກ່ອນວນັທມີຜີນົບງັຄບັໃຊຂ້ອງ

ການດໍາເນນີການນັນ້, ເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ຂອງທ່ານຈະບ່ໍຢຸດເຊາົ ຫຼ ືຫຸຼດລງົ. ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານຈະສບືຕ່ໍໄປຢ່າງໜອ້ຍຈນົກວ່າມຄໍີາ

ຕດັສນິກ່ຽວກບັການອຸທອນຂອງທ່ານ. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ,້ ຖາ້ການປ່ຽນແປງອື່ ນທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງເກດີຂຶນ້, ເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ຂອງທ່ານ

ອາດຈະປ່ຽນແປງ. ຖາ້ການປ່ຽນແປງອື່ ນເກດີຂຶນ້, ທ່ານຈະໄດຮ້ບັຈດົໝາຍໃໝ່. ຖາ້ທ່ານບ່ໍພໍໃຈກບັຄໍາຕດັສນິຈາການໄຕ່ສວນຍຸຕທໍິາ, ທ່ານສາມາດ

ອຸທອນ ແລະ ຮອ້ງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທໍິາທສີອງໄດ.້ ຖາ້ຄໍາຕດັສນິການໄຕ່ສວນບອກວ່າໃຫຢຸ້ດເຊາົ ຫຼ ືຫຸຼດເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານລງົ, ທ່ານອາດຈະ

ຈາໍເປນັຕອ້ງຈ່າຍແທນຄນືເງນິຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ທ່ານໄດຮ້ບັໃນຊ່ວງໄລຍະລໍຖາ້ການອຸທອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຮອ້ງຂໍບ່ໍສບືຕ່ໍຮບັເອາົເງນິຊ່ວຍເຫຼອືໃນ

ຊ່ວງນັນ້ກໄໍດ.້ 

ທ່ານສາມາດເປນັຕວົແທນໃຫຕ້ນົເອງ ຫຼ ືໃຫຄ້ນົອື່ ນເປນັຕວົແທນໃຫທ່້ານ ຢູ່ການໄຕ່ສວນ ຫຼ ືການປະຊຸມ ເຊັ່ ນວ່າ ທະນາຍຄວາມ, ໝູ່ ເພື່ ອນ ຫຼ ືຄນົ

ອື່ ນທີ່ ທ່ານເລອືກກໍໄດ.້ ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າທະນາຍຄວາມໃຫທ່້ານໄດ.້ ແນວໃດກຕໍາມ, ອາດຈະມກີານບໍລກິານດາ້ນກດົໝາຍຟຣໃີຫແ້ກ່ທ່ານ 

ຖາ້ທ່ານຄຸນສມົບດັຄບົຖວ້ນ. 

ຖາ້ທ່ານບ່ໍໄດເ້ຮດັການອຸທອນ ຫຼ ືຜູຕ້າງໜາ້ຂອງທ່ານບ່ໍໄດເ້ຮດັການອຸທອນຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົທີ່ ດ,ີ ການອຸທອນຂອງທ່ານຈະຖວ່ືາ

ຖກືປະຖິມ້ ແລະ ຈະຖກືຍກົເລກີ. 

ການກວດກາທາງຄອມພວິເຕ:ີ ຖາ້ທ່ານເຮດັວຽກ, ເງນິຄ່າຈາ້ງທີ່ ທ່ານລາຍງານຈະຖກືກວດກາໂດຍຄອມພວິເຕທີຽບກບັເງນິຄ່າຈາ້ງທີ່ ນາຍຈາ້ງຂອງທ່ານ

ລາຍງານຫາ Department of Workforce Development. ນອກນັນ້ ອາດຈະມກີານຕດິຕ່ໍຫາ Internal Revenue Service, Social 

Security Administration, Unemployment Insurance Division ແລະ Department of Transportation ກ່ຽວກບັລາຍຮບັ ແລະ 

ຊບັສນິທີ່ ທ່ານອາດຈະມ.ີ 

ຖາ້ທ່ານໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼ ືຫຼ ືການບໍລກິານ, ທ່ານຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບເຫຼົ່ ານີ:້ 

• ຢ່າ ໃຫຂໍ້ມູ້ນທີ່ ບ່ໍເປນັຈງິ ຫຼ ືປດິບງັຂໍມູ້ນເພື່ ອໄດຮ້ບັ ຫຼ ືສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອື. 

• ຢ່າ ຊື ້ຫຼ ືຂາຍເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare (ບດັ QUEST). 

• ຢ່າ ປ່ຽນແປງບດັເພື່ ອໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ທ່ານບ່ໍມສີດິໄດຮ້ບັ. 

• ຢ່າ ໃຊເ້ງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ເພື່ ອຊືສ້ິ່ ງຂອງທີ່ ບ່ໍມສີດິຊື ້ເຊັ່ ນວ່າ ເຫຼົາ້ ຫຼ ືຢາສູບ. 

• ຢ່າ ໃຊບ້ດັ QUEST ຫຼ ືບດັ ForwardHealth ຂອງຄນົອື່ ນ. 
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ຄໍາເຕອືນເລື່ ອງບດົລງົໂທດສໍາລບັ FOODSHARE  

ສະມາຊກິໃດໆກຕໍາມໃນຄວົເຮອືນຂອງທ່ານຜູທ້ີ່ ເຈດຕະນາລະເບດີກດົລະບຽບໃດໆກຕໍາມຕ່ໍໄປນີສ້າມາດຖກືຫາ້ມຈາກ FoodShare ເປນັເວລາ 12 

ເດອືນຫຼງັຈາກການລະເມດີຄັງ້ທໍາອດິ, 24 ເດອືນຫຼງັຈາກການລະເບດີຄັງ້ທສີອງ ຫຼ ືສໍາລບັການລະເມດີຄັງ້ທໍາອດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສານຕອ້ງຫາ້ມ ແລະ 

ຕະຫຼອດໄປສໍາລບັການລະເມດີຄັງ້ທສີາມ.  

• ໃຫຂໍ້ມູ້ນທີ່ ບ່ໍເປນັຄວາມຈງິ ຫຼ ືປດິບງັຂໍມູ້ນເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັ ຫຼ ືສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare, 

• ຊື ້ຫຼ ືຂາຍເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare, 

• ໃຊເ້ງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ເພື່ ອຊືສ້ິ່ ງຂອງທີ່ ບ່ໍແມ່ນອາຫານ ເຊັ່ ນວ່າ ເຫຼົາ້ ຫຼ ືຢາສູບ, 

• ໃຊເ້ງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare, ບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ ືເອກະສານອື່ ນຂອງຄນົອື່ ນ. 

ໂດຍຂຶນ້ກບັມູນຄ່າເງນິຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ນໍາໃຊຜ້ດິ, ທ່ານອາດຈະຖກືປບັໃໝບ່ໍເກນີ $250,000, ຈາໍຄຸກບ່ໍເກນີ 20 ປ ີຫຼ ືທງັສອງຢ່າງ. ນອກນັນ້ສານຍງັ

ສາມາດຫາ້ມທ່ານຈາກ FoodShare Wisconsin ເປນັເວລາເພີ່ ມອກີ 18 ເດອືນ. ທ່ານຈະຖກືຕດັສນິຕະຫຼອດໄປ ຖາ້ທ່ານຖກືຕດັສນິໂທດຊືຂ້າຍ

ເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ແຕ່ $500 ຂຶນ້ໄປ. ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມ FoodShare Wisconsin ເປນັເວລາ 10 ປ ີຖາ້ທ່ານຖກືພບົ

ວ່າໄດເ້ຮດັຄໍາຖະແຫຼງ ຫຼ ືການສະແດງຂໍມູ້ນທີ່ ມລີກັສະນະສໍໂ້ກງກ່ຽວກບັຕວົຕນົ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຫຼາຍອນັໃນເວລາດຽວ

ກນັ. ຜູກ້ະທໍາຜດິກດົໝາຍທີ່ ຫຼບົໜ ີແລະ ຜູລ້ະເມດີການຄຸມປະພດຶ/ປ່ອຍພາງແມ່ນບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນ FoodShare Wisconsin ໄດ.້ ນອກ

ນັນ້ທ່ານອາດຈະຖກືດໍາເນນີຄະດເີພີ່ ມເຕມີອກີພາຍໃຕກ້ດົໝາຍອື່ ນທີ່ ນໍາໃຊຂ້ອງລດັຖະບານກາງ. 

ຖາ້ທ່ານຄາ້ຂາຍ (ຊື ້ຫຼ ືຂາຍ) ເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare ສໍາລບັສານຕອ້ງຫາ້ມ/ຢາເສບຕດິທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ທ່ານຈະຖກືຫາ້ມຈາກໂຄງການ 

FoodShare ເປນັເວລາ 2 ປສໍີາລບັກະທໍາຜດິຄັງ້ທໍາອດິ ແລະ ຕະຫຼອດໄປສໍາລບັການກະທໍາຜດິຄັງ້ທສີອງ. ຖາ້ທ່ານຄາ້ຂາຍ (ຊື ້ຫຼ ືຂາຍ) ອາວຸດປນື, 

ລູກປນື  ຫຼ ືລະເບດີ, ທ່ານຈະຖກືຫາ້ມຈາກ FoodShare Wisconsin ຕະຫຼອດໄປ. 

 

RE: Federal Regulations 7 C.F.R. pt. 273 and 42 C.F.R. pts. 431, 433, and 435 

Wis. Stat. §§ 49.22, 49.45, 49.49, and 49.95 
 



ຖະແຫຼງການບໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດ 
 
 

ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກໍາສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ, 
USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫ້ອງການ, ແລະພະນັກງານ, 
ແລະສະຖາບັນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຫືຼການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ USDA 
ແມ່ນຖື ກຫ້າມຈາກທຸກໆການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອີ ງໃສ່ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ເພດ, 
ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມເຊື່ ອຖືທາງດ້ານການເມືອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກ້ແຄ້ນຫຼື ການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກ່ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກໍາດໍ າເນີ ນການ ຫຼື ທີ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ USDA.  
 
ຜູ້ຄົນພິການທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ວິ ທີ ການທາງເລື ອກຂອງການສື່ ສານເພ່ືອຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ ນ: 
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, ພາສາມືອາເມຣິ ກາ, ແລະອື່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ່ໍຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ບ່ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານໍ າໃຊ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ ຜົນປະໂຫຍດ. 
ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ເປັນຄົນຫູຫນວກ, ມີ ການໄດ້ຍິ ນລໍ າບາກ ຫືຼປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ່ໍຫາ USDA 
ຜ່ານບໍ ລິ ການຖ່າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທີ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນີ ້ , 
ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານໂຄງການອາດມີຢູ່ໃຫ້ໃນພາສາອື່ ນໆ 
 
ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ກ່ຽວກັບການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສໍ າເລັດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ 
USDA Program Discrimination, (AD, 3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່ ເວັບ: 
How to File a Complaint, ແລະມີໃຫ້ຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທໍາການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖີງ USDA 
ແລະຂຽນຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ຕ້ອງໃສ່ໃນແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນຮວມຢູ່ໃນຈົດຫມາຍດ້ວຍ. 
ເພ່ືອຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມ, ໃຫ້ໂທຫາ (866) 632-9992. 
ຍື່ ນສ່ງແບບຟອມທີ່ ສໍ າເລັດແລ້ວຂອງທ່ານຫຼື ສ່ງຈົດຫມາຍໄປທີ່  USDA ໂດຍ: 
 
(1)  ສ່ງທາງໄປສະນີ : U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 
(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື   
 
(3)  ທາງອີ ເມວ: program.intake@usda.gov 
 
ສະຖາບັນນີ ້ ແມ່ນເປັນທີ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. 
 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

	ແຈ້ງການຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບ DISASTER FOODSHARE

	Applicant/Member Name: 
	Case Number: 
	Date of Notice: 
	Street Address: 
	City: 
	State: 
	Zip Code: 
	Agency Phone: 
	Check Box8: Off
	Dollar Amount: 
	Checkbox9: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Reason No Decision Made: 
	Explanation of Action(s): 
	Local County/Tribal Agency: 
	Reset Form: 


